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CZ  PISEMNA 
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Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Podopieczny choruj cy na mia d yc  t tnic wie cowych, ma stan podgor czkowy i katar, skar y si  na 
z e samopoczucie i ból w stawach. Objawy te wskazuj  na  

A. zaka enie wirusowe. 
B. zaka enie grzybicze. 
C. remisj  choroby. 
D. rzut choroby. 

Zadanie 2. 
20-letni m czyzna rok temu uleg  wypadkowi, w wyniku którego obecnie porusza si  na wózku 
inwalidzkim. Asystent zauwa y , e podopieczny jest przygn biony, nie chce spotyka  si   
z przyjació mi, nie ma ochoty na jak kolwiek aktywno . Wymienione objawy wskazuj , e 
podopieczny cierpi na 

A. deprywacj . 
B. demencj . 
C. dewiacj . 
D. depresj . 

Zadanie 3. 
W jaki sposób asystent powinien komunikowa  si  z podopiecznym nies ysz cym, czytaj cym z ruchu 
warg? 

A. Mówi  bardzo g o no, powoli, sta  obok podopiecznego.  
B. Mówi  powoli, z normaln  g o no ci , sta  naprzeciwko podopiecznego. 
C. Mówi  spokojnie, gestykulowa , sta  w odleg o ci ok. 3 m od podopiecznego. 
D. Mówi  g o no, prostymi zdaniami, sta  w odleg o ci ok. 3 m od podopiecznego. 

Zadanie 4. 
Asystent opiekuje si  12-letnim ch opcem z mózgowym pora eniem dzieci cym. Podopieczny chodzi 
do szko y integracyjnej. Które z wymienionych dzia a  powinien zaproponowa  asystent 
podopiecznemu w celu integracji ze rodowiskiem rówie ników? 

A. Wyj cie na spacer z rodzicami. 
B. Zaj cia w szkolnych ko ach zainteresowa .  
C. Odrabianie zada  lekcyjnych z asystentem. 
D. Zaj cia w rodowiskowym domu samopomocy.  

Strona 2 z 11

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 5. 
Asystent pracuje z 34-letnim podopiecznym, który po przebytym wypadku komunikacyjnym otrzyma  
orzeczenie o niepe nosprawno ci w stopniu umiarkowanym. Przed wypadkiem podopieczny pracowa  
jako kierowca zawodowy. W jakich warunkach mo e obecnie pracowa  podopieczny? 

A. Pracowa  w warunkach pracy chronionej. 
B. Pracowa  na pó  etatu na poprzednim stanowisku pracy. 
C. Wykonywa  dotychczasow  prac  w pe nym wymiarze godzin. 
D. Pracowa  wy cznie w zak adzie, w którym b dzie zatrudniony lekarz. 

Zadanie 6. 
Podopieczny, z którym pracuje asystent, czuje si  wyobcowany, brakuje mu kontaktów z dawnymi 
przyjació mi i rodzin . Asystent powinien zdiagnozowa , e u podopiecznego niezaspokojone s  
potrzeby 

A. bezpiecze stwa. 
B. samorealizacji. 
C. biologiczne. 
D. afiliacji. 

Zadanie 7. 
Co powinien przygotowa  asystent wykonuj c z podopiecznym wiczenia czynne z obci eniem 
ko czyn górnych? 

A. Hantle, pi k  lekarsk . 
B. Rolki do wicze  w odci eniu. 
C. Stanowisko do wicze  manualnych. 
D. Stanowisko do wicze  na podwieszkach. 

Zadanie 8. 
Zaburzenia równowagi, mowy, zmienno  nastrojów, stany depresyjne, niedow ady ko czyn dolnych, 
spastyczno  ko czyn górnych, mog  wiadczy   

A. o chorobie Alzheimera.  
B. o stwardnieniu rozsianym. 
C. o reumatoidalnym zapaleniu stawów. 
D. o zesztywniaj cym zapaleniu stawów kr gos upa.  
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Zadanie 9. 
Pani Barbara ma problem z opuszczeniem mieszkania, gdy  porusza si  za pomoc  wózka 
inwalidzkiego, a do bloku nie ma podjazdu. Podopieczna utrzymuje si  z renty w wysoko ci 750 z . 
Brakuje jej kontaktów ze rodowiskiem. Które dzia ania powinien podj  asystent w celu polepszenia 
jako ci ycia podopiecznej? 

A. Z o y  wniosek do PFRON o dofinansowanie do budowy podjazdu do bloku, nawi za  
kontakt ze znajomymi. 

B. Z o y  wniosek do spó dzielni mieszkaniowej o wybudowanie podjazdu do bloku, 
zaproponowa  wyj cie do kina.  

C. Zaproponowa  zaj cia w dziennym domu pomocy spo ecznej, z o y  wniosek do NFZ 
o dofinansowanie podjazdu do bloku. 

D. Zaproponowa  zaj cia w rodowiskowym domu samopomocy, pomaga  podopiecznej przy 
wychodzeniu z mieszkania. 

Zadanie 10. 
Od której z wymienionych czynno ci asystent powinien rozpocz  prac  z podopiecznym? 

A. Od zawarcia umowy o prac  z podopiecznym. 
B. Od zawarcia kontraktu socjalnego z podopiecznym. 
C. Od rozpoznania sytuacji materialnej podopiecznego. 
D. Od umówienia si  na spotkanie z rodzin  i s siadami podopiecznego. 

Zadanie 11. 
Asystent pracuje z samotnym podopiecznym w rodowisku domowym. Metoda pracy któr  pos uguje 
si  asystent, to metoda 

A. pracy z rodzin . 
B. organizowania rodowiska. 
C. organizowania spo eczno ci lokalnej. 
D. pracy z indywidualnym przypadkiem. 

Zadanie 12. 
Podopieczny zakrztusi  si  podczas przyjmowania tabletki, twarz jego poczerwienia a, nie mo e z apa  
oddechu. Któr  czynno  powinien wykona  asystent udzielaj c pomocy podopiecznemu? 

A. Poda  wod  podopiecznemu, wezwa  pomoc. 
B. Uspokoi  podopiecznego, odchyli  jego g ow  do ty u.  
C. Wykona  sztuczne oddychanie podopiecznemu, wezwa  pomoc. 
D. Pochyli  podopiecznego do przodu, uderzy  go d oni  mi dzy opatkami.  
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Zadanie 13. 
Podopieczny zachorowa  na zapalenie p uc. W celu przeciwdzia ania powik aniom, asystent powinien 

A. cz sto zmienia  pozycje u o eniowe, naciera  plecy ma ci  rozgrzewaj c , podawa  
wysokobia kowe posi ki. 

B. uk ada  podopiecznego w pozycji wysokiej, zach ca  do efektywnego kaszlu i odkrztuszania, 
stosowa  wiczenia oddechowe.  

C. uk ada  podopiecznego z nogami uniesionymi ku górze, stosowa  wiczenia oddechowe, 
podawa  wysokoenergetyczne posi ki. 

D. uk ada  podopiecznego na boku, zach ca  do efektywnego kaszlu i odkrztuszania, nie 
otwiera  okien w pomieszczeniu, w którym przebywa podopieczny. 

Zadanie 14. 
15-letniemu podopiecznemu z postaci  dyskinetyczn  mózgowego pora enia dzieci cego, napoje 
najlepiej podawa  

A. w ma ej fili ance. 
B. w kubku z dziubkiem. 
C. w butelce ze smoczkiem. 
D. w kubku z du ym uchem. 

Zadanie 15. 
Asystent pracuj cy z osob  z paraplegi , poruszaj c  si  na wózku inwalidzkim, w celu profilaktyki 
odle yn powinien zastosowa  

A. materac przeciwodle ynowy i oklepywanie pleców.  
B. poduszk  przeciwodle ynow  i zmian  pozycji u o eniowej w ó ku co dwie godziny. 
C. poduszk  przeciwodle ynow  na siedzeniu wózka inwalidzkiego i codzienn  higien  

po ladków. 
D. materac przeciwodle ynowy i unoszenie podopiecznego na wózku inwalidzkim co dwie 

godziny. 

Zadanie 16. 
Asystent pracuje z osob  z niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu lekkim. Podopieczny nie 
potrafi gospodarowa  pieni dzmi. W tej sytuacji asystent powinien 

A. zastosowa  trening bud etowy. 
B. zastosowa  trening umiej tno ci spo ecznych. 
C. wprowadzi  podopiecznemu zakaz pos ugiwania si  pieni dzmi. 
D. przej  od podopiecznego wszystkie obowi zki zwi zane z wydatkami.   
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Zadanie 17. 
Rehabilitant zleci  podopiecznemu z hemiplegi  wiczenia usprawniaj ce w ó ku. Podopieczny 
powinien wykonywa  wiczenia  

A. bierne ko czyn dolnych, czynne ko czyn górnych. 
B. czynne ko czyn zdrowych, bierne ko czyn chorych. 
C. z obci eniem ko czyn górnych, bierne ko czyn dolnych. 
D. bierne ko czyn zdrowych, w odci eniu ko czyn chorych.  

Zadanie 18. 
W celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego podopiecznego, asystent w jego imieniu 
powinien zwróci  si  do 

A. Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych.  
B. Regionalnego O rodka Pomocy Spo ecznej. 
C. Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej. 
D. Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych. 

Zadanie 19. 
Podopieczna dozna a z amania szyjki ko ci udowej i porusza si  przy pomocy balkonika. Podczas 
k pieli ma problem z wej ciem do wanny. W tej sytuacji najlepszym rozwi zaniem by oby 
zamontowanie 

A. stopnia u atwiaj cego wej cie do wanny, wy o enie wanny mat  antypo lizgow .  
B. uchwytów przy wannie, wy o enie wanny mat  antypo lizgow . 
C. prysznica z siedziskiem, uchwytami i mat  antypo lizgow . 
D. bidetu, wy o enie pod ogi kafelkami antypo lizgowymi. 

Zadanie 20.  
68-letni pan Krzysztof porusza si  na wózku inwalidzkim. Aktywno  podopiecznego mo na zwi kszy  
poprzez udzia  w zaj ciach terapeutycznych  

A. w wietlicy socjoterapeutycznej. 
B. w warsztatach terapii zaj ciowej. 
C. w dziennym domu pomocy spo ecznej. 
D. w rodowiskowym domu samopomocy. 

Zadanie 21. 
Pani Anna na skutek wypadku komunikacyjnego, porusza si  na wózku inwalidzkim. Przed wypadkiem 
uprawia a ogródek, ch tnie przebywa a na wie ym powietrzu. Któr  form  sp dzania czasu wolnego 
powinien zaproponowa  asystent pani Annie? 

A. Arteterapi . 
B. Ludoterapi . 
C. Choreoterapi . 
D. Hortikuloterapi .  
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Zadanie 22. 
38-letnia podopieczna choruje na stwardnienie rozsiane. Któr  z wymienionych form aktywizowania 
asystent powinien zaproponowa  podopiecznej? 

A. Trening fitness, spotkania z rodzin . 
B. wiczenia na si owni, spotkania w klubie seniora. 
C. Zaj cia na basenie, spotkania w rodowiskowym domu samopomocy. 
D. wiczenia kszta tuj ce koordynacj  ruchow  i równowag , spotkania ze znajomymi.  

Zadanie 23. 
28-letni pan Zbigniew dozna  urazu g owy, na skutek którego ma niedow ad po owiczy, afazj  i nastroje 
depresyjne. Podopieczny straci  prac . Którymi formami rehabilitacji powinien by  obj ty pan 
Zbigniew? 

A. Fizykoterapi , usprawnianiem fizycznym, rehabilitacj  pedagogiczn  i  zawodow . 
B. Usprawnianiem logopedycznym, fizycznym i psychologicznym, rehabilitacj  zawodow . 
C. Rehabilitacj  spo eczn , leczeniem psychiatrycznym, fizykoterapi , usprawnianiem 

logopedycznym.  
D. Rehabilitacj  pedagogiczn  i fizyczn , usprawnianiem logopedycznym, leczeniem 

psychiatrycznym. 

Zadanie 24. 
Asystent wyszed  na spacer z podopiecznym z niedow adem po owiczym, poruszaj cym si  
samodzielnie. W celu zapewnienia bezpiecze stwa podopiecznemu asystent powinien  

A. asekurowa  podopiecznego id c za nim. 
B. asekurowa  podopiecznego id c przed nim. 
C. porusza  si  po stronie chorej podopiecznego. 
D. porusza  si  po stronie zdrowej podopiecznego. 

Zadanie 25. 
Asystent pracuje z pani  Mari , chor  na stwardnienie rozsiane. Pragn c zaktywizowa  podopieczn , 
zaplanowa  spacer. Który z wymienionych warunków musi zosta  spe niony, aby zapewni  
bezpiecze stwo podopiecznej? 

A. Nie nale y absorbowa  podopiecznej rozmow  podczas spaceru. 
B. Spacer nie mo e si  odbywa  w upale i pe nym s o cu. 
C. Nie mo na robi  zakupów podczas spaceru. 
D. Trasa spaceru nie powinna zbyt krótka. 
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Zadanie 26. 
Asystent pracuje w rodowisku domowym z samotnie mieszkaj c  pani  Zofi . Podopieczna utrzymuje 
si  z renty, brakuje jej rodków na wykupienie leków i uiszczenie op at. W celu polepszenia sytuacji 
materialnej, asystent powinien skontaktowa  podopieczn   

A. z pracownikiem socjalnym.  
B. z opiekunk  rodowiskow . 
C. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 
D. z pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zadanie 27. 
W której z wymienionych placówek osoba z niepe nosprawno ci  w stopniu znacznym mo e naby  
umiej tno ci zawodowe? 

A. w spó dzielni pracy. 
B. w ka dym zak adzie pracy. 
C. w zak adzie pracy chronionej. 
D. w zak adzie aktywno ci zawodowej. 

Zadanie 28. 
68-letnia pani Janina  od kilku lat leczona jest na osteoporoz . Ma zalecone wykonywa  wiczenia 
oporowe z naciskiem na powierzchnie stawowe i zwi kszaj ce ruchomo  w stawach. Któr   
z wymienionych form ruchu powinien zaproponowa  asystent pani Janinie? 

A. Wspinaczk  ska kow . 
B. Bieganie w terenie. 
C. Jazd  na rolkach. 
D. Nordic walking. 

Zadanie 29. 
Asystent pracuje z panem Jackiem, poruszaj cym si  z pomoc  balkonika. Podopieczny mieszka  
w bloku na trzecim pi trze, bez windy. Czuje si  osamotniony, brakuje mu kontaktów ze rodowiskiem. 
Podstawow  przyczyn  zaistnia ej sytuacji 

A. s  bariery ekonomiczne. 
B. s  bariery architektoniczne. 
C. jest nieprzystosowanie spo eczne pana Jacka. 
D. jest niech  pana Jacka do opuszczenia domu.  
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Zadanie 30. 
Podstawow  zasad , której powinien przestrzega  asystent pracuj cy z osob  niepe nosprawn , jest 
zasada traktowania podopiecznego w sposób 

A. autokratywny. 
B. apodyktyczny. 
C. przedmiotowy. 
D. podmiotowy. 

Zadanie 31. 
Podczas spaceru podopieczny choruj cy na cukrzyc  w pewnym momencie zas ab . Dr a y mu r ce, 
wyst pi y poty i nudno ci. T tno wynosi o 92 /minut . Objawy te wskazuj  na 

A. hipoglikemi . 
B. hiperglikemi . 
C. wstrz s septyczny.    
D. wstrz s anafilaktyczny. 

Zadanie 32. 
Unieruchomiony w ó ku podopieczny potrzebuje pomocy podczas wykonywania higieny intymnej. 
Który z wymienionych zestawów rodków b dzie wystarczaj cy do wykonania tej czynno ci? 

A. R cznik, rodki do higieny, wie a bielizna, podk ady higieniczne, mata antypo lizgowa. 
B. rodki do higieny, wie a bielizna, r cznik, mata antypo lizgowa, r kawice jednorazowe. 
C. rodki do higieny, r cznik, wie a bielizna, miska z wod , r kawice jednorazowe. 
D. R kawice jednorazowe, r cznik, wie a bielizna, myd o, wk adki higieniczne. 

Zadanie 33. 
Podopieczny skar y si  na ból ucha. Któr  z wymienionych czynno ci powinien wykona  asystent? 

A. Zarejestrowa  podopiecznego do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  
B. Wykona  podopiecznemu zabieg p ukania ucha ciep  wod . 
C. Zapisa  podopiecznego do lekarza specjalisty. 
D. Zrobi  podopiecznemu ciep y ok ad.  

Zadanie 34. 
Podopieczny z niedos uchem skar y si  na bóle ucha podczas noszenia aparatu s uchowego. Asystent 
zauwa y  niewielkie otarcia w okolicy ma owiny usznej. Które czynno ci powinien podj  asystent? 

A. Wyt umaczy  podopiecznemu, e jest to typowy objaw podczas noszenia aparatu.  
B. Na o y  niewielk  ilo  wazeliny na ko cówk  aparatu wprowadzan  do ucha. 
C. Skontaktowa  podopiecznego z protetykiem s uchu. 
D. Za o y  aparat na drugie ucho. 
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Zadanie 35. 
Niepe nosprawna fizycznie pani Helena, mieszka z m em i córk . Najbli si podopiecznej wi kszo  
czasu sp dzaj  poza domem. Pani Helena czuje si  samotna i niepotrzebna. W celu polepszenia relacji  
w rodzinie, asystent powinien 

A. porozmawia  z rodzin  o problemie podopiecznej. 
B. skontaktowa  podopieczn  z psychologiem. 
C. du o czasu sp dza  z podopieczn . 
D. zapisa  rodzin  na terapi .   

Zadanie 36. 
16-letnia Ma gosia pó  roku temu w wypadku straci a stop . Po opuszczeniu szpitala nie spotyka si   
z przyjació mi, mimo ich prób kontaktu. Rodzina bardzo wspiera Ma gosi . Dziewczyna ma stany 
depresyjne. Najbardziej prawdopodobnym powodem zaistnia ej sytuacji jest 

A. brak rehabilitacji spo ecznej. 
B. brak pomocy ze strony najbli szych. 
C. niech  znajomych do kontaktów z Ma gosi . 
D. brak akceptacji niepe nosprawno ci przez Ma gosi .  

Zadanie 37. 
Pan Tadeusz od kilku lat cierpi na chorob  Parkinsona, porusza si  przy pomocy kul, rzadko wychodzi  
z domu. W przesz o ci wiele podró owa , by  ciekawy wiata i ludzi, mia  wielu znajomych. Obecnie 
wycofa  si  z ycia towarzyskiego. Które z wymienionych dzia a  asystenta w najwi kszym stopniu 
przyczyni  si  do poprawy stanu psychicznego podopiecznego? 

A. Czytanie podopiecznemu ksi ek podró niczych, zapisanie podopiecznego na si owni . 
B. Zapisanie podopiecznego do rodowiskowego domu samopomocy, zorganizowanie spotka  ze 

znajomymi. 
C. Zapisanie podopiecznego do dziennego domu pomocy spo ecznej, zainstalowanie w domu 

podopiecznego Internetu. 
D. Zorganizowanie podopiecznemu dalekiej, egzotycznej wycieczki, skontaktowanie 

podopiecznego z wolontariuszami.  

Zadanie 38. 
Któr  metod  terapeutyczn  asystent zaplanowa  dla podopiecznego, je li podczas zaj  b dzie 
wykorzystywa  gry i zabawy? 

A. Dramatoterapi . 
B. Choreoterapi . 
C. Talasoterapi . 
D. Ludoterapi . 
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Zadanie 39. 
Osoba ze znacznym niedos uchem potrzebuje pomocy asystenta podczas 

A. wykonywania prac porz dkowych. 
B. za atwiania spraw urz dowych. 
C. pracy przy komputerze. 
D. spotka  z rodzin . 

Zadanie 40. 
W celu uzyskania dofinansowania do przeprowadzenia remontu dostosowuj cego mieszkanie do 
potrzeb osoby z niepe nosprawno ci , asystent w imieniu podopiecznego powinien z o y  wniosek do 

A. Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. 
B. Wydzia u Inwestycji i Remontów w Urz dzie Gminy. 
C. Narodowego Funduszu Zdrowia. 
D. Spó dzielni Mieszkaniowej. 
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